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Protokół Nr 31 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 24 stycznia 2021 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Piotr Napłoszek otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji..Powitał członków Komisji i mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Komisja odbyła się w trybie on-line w dniu 24 stycznia 2022 na kanale You Tube Milanówek 

Miasto – Ogród. 

 

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek 

Radna Karolina Białecka 

Radny Krzysztof Ołpiński 

 

Proponowany porządek obrad:  

1.Przyjęcie porządku obrad. 
2.Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 
a) skarga Pana (…) z dnia 8.12.2021 r, przesłana za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie przy piśmie nr WK-III.1411.148.2021.ŁS (data wpływu do 
Urzędu Miasta dnia 10.12.2021 r. zarejestrowana pod numerem 12000.2021) na działania 
Burmistrza Miasta Milanówka oraz Urzędu Miasta Milanówek; 
b) petycja Partii Zieloni Grodzisk Mazowiecki z dnia 16.11.2021 r. (data wpływu do Urzędu 
Miasta dnia 16.11.2021 r. zarejestrowana pod numerem 11032.2021 r.) dot. uchwalenia 
„Deklaracji solidarności z osobami LGBT+” w Milanówku. 

 

Ad.1.   

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji radny Piotr Napłoszek poddał pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3 za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian. 

 

Ad.2.  

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 
a) skarga Pana (…) z dnia 8.12.2021 r, przesłana za pośrednictwem Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy piśmie nr WK-III.1411.148.2021.ŁS (data 
wpływu do Urzędu Miasta dnia 10.12.2021 r. zarejestrowana pod numerem 12000.2021) 
na działania Burmistrza Miasta Milanówka oraz Urzędu Miasta Milanówek. 
Przewodniczący Komisji przybliżył temat skargi.  
Skarga dotyczy nieprzejezdności drogi dojazdowej do działki skarżącego. Skarżący 
prowadził korespondencje od marca w sprawie ul. Jerzyków. Radny przesłał wniosek 
mieszkańca 19 marca do UMM w sprawie utwardzenia tej drogi, ale również nie otrzymał 
odpowiedzi. Ulica Jerzyków nie jest droga publiczną, jest drogą wewnętrzną o nadanej 
nazwie. Te działki, o których przejezdność mieszkaniec się domaga, są ujęte w uchwale, w 
której RMM nadaje nazwę ul. Jerzyków. Te działki są uwzględnione w tej drodze 
wewnętrznej, czyli de facto UMM ma drogę pod swoim zarządem o takiej właśnie nazwie, 
idącą do działki skarżącego. Ulica Jerzyków kończy się na działce ew., o której utwardzenie 
mieszkaniec prosi. Stanowisko burmistrza w tej kwestii do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
nie wpłynęło. W sytuacji, jeżeli mamy drogę wewnętrzną w zarządzie gminy i ona jest 
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nieprzejezdna, a UMM nie odnosi się do zarzutów, to nie pozostaje nić innego, jak uznać 
skargę za zasadną i wnosić o to, żeby ta przejezdność została zapewniona. 
Przewodniczący Komisji złożył wniosek, aby skargę uznać za zasadną i zobowiązać BMM 
do podjęcia działań w kierunku doprowadzenia stanu przejezdności drogi. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za zasadną. 
Komisja w głosowaniu: 3-za, uznała skargę za zasadną. 
 
b) petycja Partii Zieloni Grodzisk Mazowiecki z dnia 16.11.2021 r. (data wpływu do 
Urzędu Miasta dnia 16.11.2021 r. zarejestrowana pod numerem 11032.2021 r.) dot. 
uchwalenia „Deklaracji solidarności z osobami LGBT+” w Milanówku. 

Przedstawiciele Partii Zieloni Grodzisk Mazowiecki omówili petycję dot. uchwalenia 
„Deklaracji solidarności z osobami LGBT+” w Milanówku. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że w mieście Milanówku partie polityczne raczej nie 
startują. A to głównie partie polityczne zostały opisane w programie wyborczym  
Partii Zieloni Grodzisk Mazowiecki. W mieście Milanówku startują lokalni społecznicy, 
działacze, którzy niosą na swoich sztandarach głównie kwestie infrastrukturalne, kwestie 
kulturalne, kwestie dotyczące bieżących problemów w naszym mieście. Wynika z tego to, że 
w Milanówku nie podejmuje się raczej uchwał o charakterze światopoglądowym. Duże 
wrażenie zrobił złożony list poparcia. Tam podpisało się pięciu radnych, podpisało się prawie 
90 milanowian, kilka organizacji. Dzisiaj będzie podejmowana decyzja, czy ten projekt 
uchwały, który jest załącznikiem do petycji, nabierze dalszego biegu, czyli trafi pod obrady 
Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, czy też nie. Radni w dniu dzisiejszym będą opiniować 
przejście do etapu formalnego. Kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały, następnie będzie 
podjęcie prac nad sama uchwałą. 
Radna Karolina Białecka złożyła wniosek o pozytywne załatwienie tej petycji. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Karoliny Białeckiej. 
Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 
Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek -za, Karolina Białecka -za,  

Krzysztof Ołpiński- przeciw. 

 
 
 
 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska  


